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මානව ශාස්ත්ර හා ස්ත්මාජීය විද්යා පීඨ ජර්නලයේ 

(JFHSS)ප්රකාශන ආචාර ධර්ම 
 

රුහුණ විශව් විද්යාලයේ මානව ශාස්ත්ර් හා ස්ත්මාජීය විද්යා පීඨයේ ජර්නලය ප්රකාශයට 

පත්කිරීමට ස්ත්ම්බන්ධ කර්තෘ මණ්ඩල ස්ත්ාමාජිකයින්, කතුවරුන් ස්ත්හ ස්ත්මායලෝචකයින් 

අනුගමනය කළ යුතු ජාතයන්තරව පිළිගත්ක ස්ත්ද්ාචාරාත්කමක ප්රමිතීන්.  

 

කතුවරුන් ස්ත්ඳහා: 

i. ස්ත්ඟරායේ ප්රකාශයට පත්ක කරන ලද් පිටපත්ක මුල් පිටපත්ක වන අතර ඒවා යවනත්ක 

තැනක ප්රකාශයට පත්ක කර යහෝ යවනත්ක තැනක ප්රකාශයට පත්ක ිරීම ස්ත්ඳහා ස්ත්ලකා 

බලනු ලැබ නැත.  

 

ii. යවනත් පුද්ගලයයකුයේ අද්හස්ත් යහෝ වැඩ භාවිතා කර එය තමන්යේම යැයි මවා පාන 

ලද්, අනුපිටපත්ක කරන ලද්, යගාතන ලද් ස්ත්හ වයාජ ද්ත්කත ස්ත්හිත අත්ක පිටපත්ක ද්ැඩි 

පරීක්ෂාවින් පසුව නීති වියරෝධී යැයි ස්ත්ලකනු ලබන අතර ඒවා ප්රතික්යෂ්ප කරනු 

ලැයේ.   

 

iii. උපුටා ද්ැක්ීම් නිසි යලස්ත් පිළි යනාගත්ක අත්ක පිටපත්ක වෘත්කතීයමය යනාවන ඒවා යලස්ත් 

ස්ත්ලකනු ලබන අතර ඒවා ප්රතික්යෂ්ප කරනු ලැයේ.  

 

iv. ප්රකාශයට පත්ක ිරීමට යපර යහෝ පසුව හඳුනාගත්ක අත්කපිටපත්කවල ඇති ස්ත්ැලිය යුතු 

යද්ෝෂ යහෝ ස්ත්ාවද්යතාවයන් වහාම ඉවත්ක ිරීම ස්ත්ඳහා යහෝ නිසි නිවැරදි ිරීම් ස්ත්මඟ 

නැවත ප්රකාශයට පත්ක ිරීම ස්ත්ඳහා ප්රධාන කර්තෘවරයාට යහෝ කර්තෘ මණ්ඩලයට 

ද්ැනුම් යද්නු ඇතැයි අයේක්ෂා යකයර්. 
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කර්තෘ මණ්ඩල ස්ත්ාමාජිකයින් ස්ත්ඳහා: 

i. සියළුම ඉදිරිපත් කිරීම් ජර්නලයේ ප්රකාශයට පත්කිරීයම් යයෝගයතාවය ස්ත්ඳහා 
තකයස්ත්රු කරනු ලබන්යන් ඒවා යවනත් පුද්ගලයයකුයේ අද්හස්ත් යහෝ වැඩ භාවිතා 

කර එය තමන්යේම යැයි මවා පෑම, අනුපිටපත් කිරීම, යගාතන ලද් ස්ත්හ වයාජ 

ද්ත්ත යහෝ අතිරිකත යතාරතුරු අඩංගු යනාවන බවට තනි තනිව පරීකෂා කර 

බැලීයමනි. 

ii. කතුවරයායේ (ශාස්ත්ීය) අධ්යයන යහෝ වෘත්ීය තත්ත්වය යනාස්ත්ලකා සියලු අත් 

පිටපත් රහස්ත්යව තකයස්ත්රු කරනු ලබන්යන් ඒවායේ බුද්ිමය අන්තර්ගතය ස්ත්ඳහා 

පමණක වන අතර ස්ත්ෑම කතුවරයකුටම යගෞරවයයන්, ආචාරශීලීව හා 

ස්ත්ාධ්ාරණත්වයයන් ස්ත්ලකනු ලැයේ. 

 

iii. ස්ත්ෑම ඉදිරිපත් කිරීමක ස්ත්ඳහාම අනුගමනය කරන ලද් ස්ත්මායලෝචන ක්රියාවලියේ 
රහස්ත්යභාවය එහි ප්රකාශනය අතරතුර ස්ත්හ පසුව ද්ැඩි යලස්ත් පවත්වායගන යනු 

ලැයේ. 

 

 
iv. ඉදිරිපත් කිරීමක ස්ත්මායලෝචනය කිරීම ස්ත්ඳහා කර්තෘ මණ්ඩල ස්ත්ාමාජිකයයකුට 

පවරා ඇති අවස්ත්ථාවක දී, එම පැවරුම කෂණිකව විිමත් යලස්ත් ප්රතිකයෂප 

කිරීයමන්, බැඳියාව පිළිබඳ ගැටුම් විස්ත්ඳනු ලැයේ. 

 
v. අද්ාළ විෂය කයෂරයන්හි ඔවුන්යේ වියශෂඥතාව මත විභව ස්ත්මායලෝචකයින් නම් 

කිරීම කර්තෘ මණ්ඩල ස්ත්ාමාජිකයායේ වගකීම යලස්ත් ස්ත්ැලයක. 

 

vi. ඉදිරිපත් කිරීමක ස්ත්මායලෝචනය කිරීම ස්ත්ඳහා ස්ත්මායලෝචකයින් කතුවරයා 

අනුබද්ිත පීඨයයන් / යද්පාර්තයම්න්තුයවන් නම් යනායකයර්. 
 

vii. ඵලද්ායී, ස්ත්ාධ්ාරණ හා ස්ත්ාධ්නීය ස්ත්මායලෝචන ක්රියාවලියක ස්ත්හතික කිරීම ස්ත්ඳහා 

ඔවුන්යේ ද්ායකත්වයේ විෂය පථය, ගුණාත්මකභාවය ස්ත්හ කාලානුරූපතාවය 

අවධ්ාරණය කරමින් ස්ත්මායලෝචකයින් යතෝරා ගැනීම කර්තෘ මණ්ඩලයේ අරමුණ 

යේ. 
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viii. ප්රකාශිත අද්හස්ත්වල නිරවද්යතාවය පවත්වා ගැනීම ස්ත්ඳහා පාඨකයන්යේ ස්ත්හ 

කතුවරුන්යේ අවශයතා ස්ත්පුරාලීම වස්ත් ජර්නලයේ ගුණාත්මකභාවය හා 
අද්ාළත්වය ඉහළ නැංවීම ස්ත්ඳහා නිරන්තර වැඩිදියුණු කිරීයම් යයෝජනා ක්රමයක 
පවත්වනු ලැයේ. 

 

ix. කර්තෘ මණ්ඩලය වගකියනුයේ ඉදිරිපත් කළ අත්පිටපත් ස්ත්ඳහා ප්රකාශන ීරණ 

ගැනීම පිළිබඳ වන අතර ඒවායේ අන්තර්ගතය ීරණය කිරීම ස්ත්ඳහා යනායේ. 

 

x. බුද්ිමය හා ස්ත්ද්ාචාරාත්මක ප්රමිීන් කිසිඳු තත්වයක යටයත් කිසි වියටකත් 

ස්ත්ම්මුතියකට ලක යනායේ. 

 

xi. අවශය විටකදී නිවැරදි කිරීම්, පැහැදිලි කිරීම් ස්ත්හ ස්ත්මාව ප්රකාශ කිරීම් මගින් කර්තෘ 

මණ්ඩලයේ නමයශීලීභාවය තහවුරු යේ. 
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ස්ත්මායලෝචකයින් ස්ත්ඳහා: 

 

i. ස්ත්මායලෝචකයින් තමන් ස්ත්මායලෝචනය කරන අත් පිටපත් පිළිබඳ ස්ත්ම්ූර්ණ 

රහස්ත්යභාවය ස්ත්මායලෝචන ක්රියාවලියේදී ස්ත්හ පසුව පවත්වා ගනු ලැයේ. 

 

ii. අත් පිටපත් ඒවායේ බුද්ිමය අන්තර්ගතය, ප්රභවය, වැද්ගත්කම, ස්ත්ඟරායේ විෂය 

පථයට අද්ාළ බව තකයස්ත්රු කරනු ලැයේ. 

 

iii. ස්ත්ෑම කතුවරයකුටම (නිර්නාමික වුවද්) ඔහු යහෝ ඇය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද් අත් 

පිටපයත් තත්වය යනාස්ත්ලකා යගෞරවයයන්, ආචාරශීලීව හා ස්ත්ාධ්ාරණව ස්ත්ලකනු 

ලැයේ. 

iv. ඕනෑම ආකාරයක බැඳියාව පිළිබඳ ගැටුමක ඇති ස්ත්මායලෝචකයින් වහාම ක්රියාත්මක 

වන පරිදි අද්ාළ පැවරුම් විිමත් යලස්ත් ප්රතිකයෂප කරනු ලැයේ. 

 

v. අත් පිටපතක ප්රකාශයට පත් කිරීම ප්රතිකයෂප කිරීමට යහතු පළමුව කර්තෘ 

මණ්ඩලයේ අවධ්ානයට යයාමු යකයර්. 

 

vi. ඵලද්ායී, ස්ත්ාධ්ාරණ හා ස්ත්ාධ්නීය ස්ත්මායලෝචන ක්රියාවලියක ස්ත්හතික කිරීම ස්ත්ඳහා 

ස්ත්ඟරායේ අරමුණු, ස්ත්මායලෝචන විෂය පථය, ප්රකාශනයේ ගුණාත්මකභාවය ස්ත්හ 
කාලානුරූපතාවය ස්ත්ෑම ස්ත්මායලෝචකයයකු විසින්ම ද්ැඩි යලස්ත් අනුගමනය කරනු 

ලැයේ. 
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Publication Ethics of the Journal of the Faculty of Humanities and Social 

Sciences (JFHSS) 

To be followed by the editorial board members, authors, and reviewers involved in the publishing 

of the Journal of the Faculty of Humanities and Social Sciences (JFHSS), the Faculty of 

Humanities and Social Sciences, University of Ruhuna, in alignment with the internationally 

recognized ethical standards.  

For Authors:  

i. The manuscripts published in the journal are originals, neither published elsewhere nor 

under review for publication by another publisher. 

ii. Manuscripts with plagiarized, duplicated, fabricated, and falsified data are treated as illegal 

after strict screening and rejected. 

iii. Manuscripts with citations and quotes that are not duly acknowledged are treated as 

unprofessional and rejected. 

iv. Any significant errors or inaccuracies in the manuscripts identified before or after 

publication are expected to be immediately informed to the Editor-in-Chief or the Editorial 

Board either for withdrawal or for republication with due corrections. 
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For Editorial Board Members: 

i. All submissions are assessed for their suitability for publication in the journal by 

scrutinizing them individually to make sure that they contain no plagiarized, duplicated, 

fabricated, and falsified data or redundant material.  

ii. All manuscripts, irrespective of the academic or professional status of the author(s), are 

confidentially assessed in principle only for their intellectual content, and every author is 

treated with respect, dignity, courtesy, and fairness.  

iii. Confidentiality of the review process adopted for each and every submission is strictly 

maintained during and after its publication.  

iv. Issues of conflict of interest are addressed in the event of an editorial board member is 

assigned to review a submission, by formally declining such assignment with immediate 

effect.  

v. Nominating potential reviewers on the basis of their expertise in the relevant subject areas 

is considered the responsibility of the editorial board member.  

vi. Referees for submissions are not be nominated from the faculty/department, which the 

author is affiliated to.     

vii. The aim of the Editorial Board is to select reviewers with emphasis on the scope, quality, 

and timeliness of their contribution to ensure an effective, fair, and constructive review 

process. 

viii. A constant improvement scheme is conducted for upgrading the quality and relevance of 

the journal to meet the needs of readers and authors to maintain the accuracy of the ideas 

published.  

ix. The Editorial Board is responsible for making publication decisions for the submitted 

manuscripts but not for determining their contents.  

x. Intellectual and ethical standards are never compromised under any circumstance.  

xi. The flexibility of the Editorial Board is established by publishing corrections, 

clarifications, and apologies as and when needed. 
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For Reviewers: 

i. The reviewers are required to maintain complete confidentiality about the paper(s) they 

review during and after the review process.  

ii. Manuscripts are objectively evaluated for their intellectual content, originality, 

significance, relevance to the purview of the journal. 

iii. Every author (although anonymous) is treated with dignity, courtesy, and fairness 

irrespective of the status of the manuscript submitted by him or her.  

iv. Reviewers with any form of conflict of interest are supposed to formally decline the 

relevant assignment(s) with immediate effect. 

v. Reasons to reject publication of a manuscript are first brought to the attention of the 

Editorial Board.  

vi. The aims of the journal, the review scope, the quality and timeliness of the publication are 

strictly followed by every reviewer to ensure an effective, fair and constructive review 

process.  

 

 

Editorial office:  

Editorial Office-JFHSS 

Faculty of Humanities and Social Sciences  

University of Ruhuna, MH 81000 

Matara, Sri Lanka 

Email: fjhss@hss.ruh.ac.lk  

Web:  http://www.hss.ruh.ac.lk/JFHSS/index.html 


